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Sammanfattning 
Denna uppsats avser att försöka analysera de diskurser som figurerar i media rörande intelligent 

design och kreationism i skolan. I denna uppsats finns även syftet att beskriva hur dessa av media 

skapade diskurser förs som avbildar den ”goda biologin”eller ”den goda utvecklingsläran”.

Konflikten mellan kyrkan och vetenskapen är gammal. Bakgrunden till konflikten kan tillskrivas 

Charles Darwin som utmanade religionen och kyrkan när han påvisade människans släktskap med 

apan. 150 år efter Darwins utmaning finns det fortfarande en opinion som motsätter sig evolutionen 

både i Sverige och utomlands. I USA finns det en stor opinion som motsätter sig evolutionen och 

debatten ”over there” är tidvis väldigt framträdande i media. Förhållandena i Sverige kan sägas 

avspeglas till viss del av händelser i USA, vilket har visat sig i denna media studie. 

De diskurser som figurerar i den mediakonstruktion som jag har använt mig av, propagerar i 

huvudsak för evolutionär syn på biologiundervisningen. Genom att låta diskurserna diktera vad som 

är möjligt och rimligt genom att dessa motsätter eller styrker varandra så kan dessa också reglera 

varandras auktoritet. De diskurser som propagerar för intelligent design eller kreationism i skolan i 

denna mediakonstruktion blir därigenom decimerade av andra diskurser. Denna decimering av 

diskurser tyder på att i denna mediakonstruktion är den ”goda ursprungsläran”, den ursprungslära 

som använder sig av en vetenskaplig metodik och empiriska metoder som kan falsifieras. Motsatsen 

till den ”goda ursprungsläran” kan sägas vara kreationism och intelligent design då dessa båda har 

har dogman i dess fundament och har närvaro av tro på övernaturliga krafter. 

Nyckelord: Intelligent design, kreationism, evolution, utbildning, media. 
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Introduktion 
Det finns de som ser naturvetenskapen som den dominerande teologin och på så sätt har 

naturvetenskapen tagit över kyrkans roll om hur man tolkar och förstår omvärlden (Klausen 2006). 

Men måste det för den skull vara så? Sverre Sjölander gjorde ett uttalande i Dagens nyheter med 

anledning av han att lanserade sin bok "Naturens budbärare - från djursignaler till 

människospråk” (2002). Sjölanders uttalande löd så här: ”Det finns en vanlig åsikt om att 

vetenskapen skulle bevisat att gud inte existerar men så är inte fallet, vetenskapen har bara ingen 

användning av gud för att förklara världen (DN 2002)”. Med dessa tankar vill jag introducera min 

uppsats och den konflikt som pågår mellan biologins evolution och de mer bibeltrognas teorier om 

livets uppkomst. Tankar om denna uppsats föddes i och med den verksamhets förlagda delen av 

min utbildning. Denna del genomförde jag på en gymnasieskola i Mellansverige där jag bland annat 

hade en klass i evolution. Denna klass var en studiemotiverad klass som vanligtvis gjorde väldigt 

bra ifrån sig men just i evolution så kom det upp att fanns ett antal elever som motsatte sig denna 

lära. Många av dessa elever sa sig stödja eller tro på det som kallas intelligent design. 

Evolutionsundervisningen genomfördes ändå, kanske ännu mer grundligt än om inte dessa elever 

hade närvarit. Vid undervisningen på denna skola lade jag ett ännu större engagemang på att väl 

inkorporera evolution i både systematik och etologi, än vad jag hade gjort om dessa elever inte varit 

närvarande. 

Jag har efter det haft svårt att släppa tanken på dessa elever, var kom deras idéer om livets 

uppkomst ifrån? Kommer sådana idéer som manna från himlen eller vart föds dessa idéer? Jag 

bestämde mig snart för att jag antagligen aldrig kommer att få reda på hur just dessa elever hade 

börjat tänka om livets och universums uppkomst. Inte heller skulle jag få reda på hur dessa elevers 

idéer hade fötts. Däremot kunde jag börja betrakta den mediala diskurs som kan ha gett upphov till 

dessa elevers tänkande. Jag har därför valt att analysera de mediadiskurser rörande evolution och 

dess varande eller icke varande i skolan. Men för att läsaren ska lättare förstå vill jag kortfattat ge 

en bakgrund till problematiken.
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Bakgrund

Det kan sägas finnas en konflikt i skolan mellan tro och vetande, mellan religion och evolution. 

Den konflikten är gammal, ända sedan Charles Darwin först publicerade Origin of species 

(1859/1998). Darwin visade att den skapelseberättelse som finns i bibelns första mosebok inte 

nödvändigtvis stämde. Vid den tidpunkten var kyrkan hårt knuten till vetenskapen och kyrkan 

reagerade hårt på den kritik som skapelseberättelsen fått. En vild debatt bröt ut och en stor opinion 

hävdade att de inte var släkt med aporna (Klausen 2006). Under åren som gått har mer och mer 

mark vunnits av det som kan kallas för evolution. Evolution kan sägas vara den teori som påstår att 

allting har ett och samma ursprung, de förändringar och anpassningar som sker är till stor del 

förknippat med slump (Zetterqvist 2003). Den evolution som vi idag är bekanta med kan till stor del 

härledas till de teorier som Darwin (1859/1998) först formulerade men även andra 

evolutionsteoretiker har haft stor betydelse La marc och Mendel. Evolutionen har idag vunnit mark 

så att den är väl inkorporerad i det vetenskapliga paradigm (Hansson 1983). Skrapar man på ytan på 

det detta paradigmet, kan det dock sägas att konflikten fortfarande finns kvar. 150 år senare finns 

det många som fortfarande har en större tillit till bibelns skapelseberättelse än det vetenskapliga 

paradigmet. Framför allt i USA kommer denna konflikt ofta till ytan och det debatteras ofta i media 

för att utbildningen ska innehålla både ett vetenskapligt evolutionärt synsätt samt kompletteras med 

en alternativ lära. Den alternativa läran kommer ofta från vad som kan utrönas i bibelns 

skapelseberättelse. De som tror på vad som står skrivet i Första Mosebok om skapelseberättelsen 

kommer i denna text refereras till som kreationister. 

Kreationism

Konflikten mellan kreationism och evolutionsteorin kan sägas vara djupt rotad i USAs skolväsen. 

Kreationismen som rörelse kan sägas startat i och med den rättegång där en lärare åtalades efter att 

ha undervisat i evolution i 1920 talets Tennese, lärarens namn var John Scopes och rättegången fick 

stor massmedial uppmärksamhet. Denna rättegång kom att kallas Scopesrättegången och den får än 

idag viss medial uppmärksamhet. Scopes rättegången ledde till att evolutionen ströks från 

undervisningen under en 40 års period. Evolutionsundervisningen inte bara ströks från schemat utan 

också togs bort från i stort sett all undervisningslitteratur i biologi. Evolutionsundervisningen 

hittade inte sin väg tillbaks in i klassrummet förrän i slutet av sextiotalet (Moore 2001).
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1968 genomdrev USAs högsta domstol en lag som skulle kunna möjliggöra evolutionens intåg 

tillbaka till skolans domäner. Lagen föreskrev att enligt konstitutionen kunde det inte få finnas 

undervisning som skräddarsyddes kring en religion. Lagen sa med andra ord att det inte fanns någon 

laglig rätt till förbud av evolutionsundervisning (Moore et al. 2003). 

1978 kom det ännu ett bakslag för kreationismen i skolan. Bakslaget bestod i ett domslut som 

poängterade att även om det fanns elever som ville ha kreationism jämsides med 

evolutionsundervisningen så kunde dessa elever inte få det. Elever och föräldrar uppgav till rätten 

att de blivit kränkta i sitt religionsutövande av den evolutionsundervisningen som bedrevs i skolan. 

Domslutet föll och domen poängterade att dessa elever som krävde kreationism vid sidan av 

evolutionsundervisningen inte hade blivit kränkta i sitt utövande av religion, därför skulle inte 

heller kreationism få en plats jämsides evolutionen i biologi undervisningen. Istället uppmanades 

eleverna att utöva sin religion på sin fritid (Moore et al. 2003, Binder 2007). 

Frågan om en ensam lärare kan hävda yttrande frihet, en av de amerikanska grundlagarna, för att på 

så sätt kunna föreläsa om kreationism i skolan dök upp i det amerikanska rättsväsendet på 90 talet. 

Enligt den dom som vilade mot en enskild lärare, så kan inte en lärare använda sig lagen om 

yttrandefrihet för att propagera för kreationism under evolutionsundervisningen. I lärarens försvar 

sas det att han uppmuntrade att eleverna skulle söka alternativa synsätt till evolutionen inte att han 

själv presenterat kreationism som ett alternativ. Liknande rättegångar har dykt upp senare där lärare 

har hänvisat till yttrandefriheten. Samtliga av dessa domar har rätten beslutat mot dessa lärare då 

det finns ett statligt intresse i vad som lärs ut i skolan. Det kan därmed inte ligga i den enskilda 

lärarens avgörande vad som skall läras ut i skolan (Moore et al. 2003).

Vetenskaplig kreationism

I början av 70 talet presenterades kreationismen som en vetenskap så kallad vetenskaplig 

kreationism. Med stöd från bibeln presenterades något som sades visa den vetenskapliga synen på 

ursprungsläran. Det dröjde inte länge förrän förespråkarna av vetenskaplig kreationism begärde att 

denna vetenskap skulle undervisas vid sidan av evolutionsteorin i skolan. 1982 kom ett domslut 

som poängterade att den vetenskapliga kreationismen inte var vetenskap utan religion och baserad 

på en religion ur den kristna/judiska traditionen. Något år senare kom ännu ett domslut där rätten 

befäste att vetenskaplig kreationism är en teori som är baserad på Första Mosebok och som försöker 

få vetenskapligt belägg för den skapelseberättelse som finns där i. Det sades också att vetenskaplig 
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kreationism saknade en del av de element som kan tyckas känneteckna en vetenskap eftersom den 

inte kan sägas förklara rådande naturlagar, ej kan den heller testas eller falsifieras och genom detta 

kan den inte heller betraktas som en vetenskap (Attie et al. 2006). Om vetenskaplig kreationism inte 

är vetenskap har den heller inget utrymme i skolans naturvetenskap (Moore et al.2003). Detta 

domslut kunde tyckas vara slutet för vetenskapliga kreationismen. Den vetenskapliga 

kreationismens död kan ha blivit startskottet för intelligent design. 

Intelligent design

Enligt Amy Binder (2007) myntades antagligen uttrycket Intelligent design i boken Of pandas and 

people (1989) skriven av Percival Davis och Dean Kenyon. Boken skrevs som ett komplement till 

den ordinarie kurs litteraturen för gymnasieskolans biologikurser. De betonar i ett förord till lärarna 

att det finns alternativ till evolutionen och dessa, menar författarna, är det viktigt att lyfta fram. 

Uttrycket intelligent design fördes sedan vidare av Phillip Johnson i en annan bok Darwin on trial 

(1991). I och med denna skrift kan intelligent design rörelsen sägas ha startat. En annan berömd 

talesman för intelligent design rörelsen är Michael Behe. Behe publicerade Darwins black box 

(1996) där han beskrev organismernas anpassning som att uppvisa irreducibel komplexitet1. Enligt 

Behe så är de biologiska system som finns bestående av ett stort antal växelverkande delar som 

bidrar till systemets funktion, om någon av dessa delar försvinner från systemet så slutar systemet 

att fungera. Enligt honom så kan sådana komplicerade system inte ha uppkommit genom 

evolutionära mekanismer, Behe kan inte se att slumpen kan ha gett upphov till liv. Komplexiteten i 

sig är ett bevis för att yttre makt existerar, en designer (Behe 1996). Många av intelligent design 

rörelsens förespråkare kan tänka sig att dela en del av utgångspunkterna för evolutionen. De kan 

tänka sig att arter utvecklas och anpassas till nya miljöer men att det ligger en bakomliggande kraft, 

en intelligens bakom dessa mutationer (Binder 2007). Intelligent designrörelsen är noga med att 

inte nämna den intelligens som står bakom skapelsen. Genom att inte nämna den skapande 

intelligensens namn behåller sakfrågan sig sekulariserad (Attie et al. 2006). 

Medias roll i USA

Den roll som media har haft och fortfarande har i USA på debatten mellan den vetenskapliga synen 

och dess motpart är stor. De opinioner som bildas kan till stor del komma av de rådande media 

1 Genom att ta bort en liten byggsten kan livet inte fungera. Därför är livet för komplext för att kunna uppkommit utan 
en högre intelligens.
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diskurser. Konflikten mellan dessa bägge formeringar är känslig och mycket är på spel. Den bild 

som media skapar i konflikten mellan intelligent design kontra evolutionen återges skevt i 

intelligent design rörelsens favör enligt Rosenhouse och Bransch (2006). Denna skevhet uppstår på 

grund av att de som återger debatten inte har en vetenskaplig bakgrund och därav behandlar de 

intelligent design som en vetenskaplig teori. Intelligent design har ofta återgetts av media som en 

gyllene medelväg mellan de två extremerna evolution och kreationism. De som propagerar för en 

icke evolutionär syn saluför dessutom ett väldigt attraktivt budskap för de amerikanska massorna, 

för de amerikanska massorna som vill ha en tro. De som propagerar för intelligent design talar ofta 

om att presentera hela bevisbördan, visa bägge sidorna och ha ett öppet sinne samtidigt som de 

motsätter sig den censur de tycker sig utsatta för. De enda som de som propagerar för evolutionen 

kan göra för att motverka detta budskap är att bevisa att kreationistisk vetenskap och intelligent 

design är ovetenskapligt och sådan bevisning är svår att genomföra i en kortfattad tidningsartikel 

eller ett kort TV framträdande (Rosenhouse och Bransch 2006). Till den skaran av män med makt 

som har sållat sig till intelligent design kan det nämnas att president George W Bush har gjort ett 

uttalande där han stöder att bägge sidorna ska presentera sin sak skolan så att eleverna själva kan få 

skapa sin egen uppfattning (Rosenhouse och Bransch 2006).

Den debatt som finns i USA kan sägas ha starkt fotfäste och åsikter från bägge parter finns även 

inom lärarkåren. I en sammanfattning av olika undersökningar som genomförts av Zimmerman 

(1987) visade att i staten Ohio uppgav 74-86 % av de lärare som tillfrågats att de vill se kreationism 

som ett skolinslag. Det kan också nämnas att 10-16 % av dessa ville se kreationismen som ensamt 

inslag i skolan. (Zimmerman 1987) Senare rapporter som till exempel den skriven av Moore (2002) 

visar att i Louisiana vill 29 % av de tillfrågade biologilärarna ta upp kreationism i 

biologiundervisningen. Detta kan indikera att det finns fortsatt stark opinion som verkar för att se 

kreationism i skolan. Pennock (2002) hävdar att den folkliga opinionen i USA är så stark att det 

blivit ett säljargument för kristna friskolor att saluföra sig själva som motståndare till evolution 

eller evolutionsfria.

På denna sidan Atlanten

Flera svenska studier har genomförts rörande skolans evolutionsbiologi bland annat har Ann 

Zetterqvist (2003) berört detta i sin avhandling Ämnesdidaktisk kompetens i evolutionsbiologi. 

Enligt Zetterqvist innebär evolutionsbiologi att genomföra studier av livets historia och de processer 

7



som leder till biodiversitet2. Utgångspunkten i evolution kan sägas ligga i den så kallade 

anpassningen som organismerna uppvisar kring sin miljö. Även slumpen har en stor roll i hela livets 

och organismernas historia. Evolutionsbiologin försöker med dessa verktyg att förklara alla 

organismers egenskaper därmed innebär det att evolutionsbiologin har en central roll i all biologi 

och hur det går att tolka många organismers anpassning med den yttre världen. (Zetterqvist 2003) 

Undervisning

Zetterqvist (2003) menar att lärande och kunnande utvecklas i individer i en samverkan med dess 

omgivande miljö, inte bara på grund av individens genetiska arv. På så sätt poängteras både lärarens 

didaktiska kompetens och den spännvidd evolutionsbiologi kan ha för att förklara människans 

utveckling. Hon vill i och med dessa ord betona vikten av skolans evolutionsundervisning och den 

didaktiska kompetensen som lärarkåren måste besitta. Hon vill även betona vikten av elevernas 

begreppsförståelse över de centrala begrepp som återkommer inom evolutionen. Detta kan ibland 

dock bli problematiskt då en del elever redan har gjort sig en bild om evolutionen med hjälp av 

vardagsföreställningar. (Zetterqvist 2003)

Zetterqvist (2003) menar också att det kan finnas de elever som av religiösa skäl har svårare att 

förstå evolutionsbiologins grunder. Vardagsföreställningar i kombination med kristna och 

kreationistiska tankar kan missgynna begreppsförståelsen av centrala begrepp inom 

evolutionsbiologin. Hon hänvisar till en undersökning (Downie och Brown, 2000) som genomförts 

på skotska universitets studerande i ämnena biologi och medicin. Denna undersökning visar på att 

mellan 4-11% av dessa studenter avvisar evolutionen. Av de studenter som avvisar evolutionen gör 

de flesta det med förklaringar av religiösa skäl. 

I Downie och Browns studie går det även att läsa att av de studenter som motsätter sig evolutionen 

har 20 % uppgett att det inte finns något annat trovärdigt alternativ till kreationismen. På liknande 

sätt går det att läsa i denna studie att 77 % av de studenter som tar till sig evolutionen, tar till sig 

evolutionen för att det inte finns ett trovärdigt alternativ. (Downie och Brown 2000) Det kan också 

sägas att av de medicin studerande som tar till sig evolutionen kan det nämnas att flertalet ser 

evolutionära mekanismer i den medicin de studerar. (Downie och Brown 2000)

2 Mångfald av arter, genetiskt material och ekosystem
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Zetterqvist (2003) visar även på andra icke amerikanska studier med liknande resultat. Bland annat 

lyfts en studie från Libanon som visar att 30 % av de biologistudenter på universitetsnivå misstror 

evolutionen. De flesta av de studenter som misstror evolutionen gör det av religiösa skäl. I denna 

studie betonar forskarna att de studenter som misstror evolutionen på grund av religiösa skäl, kantas 

deras motiv till misstro med att dessa studenter ser evolutionen som en teori inte en naturlag. De 

jämför inte Newtons tyngdlag med Darwins evoltiosteori. (Zetterqvist 2003)

Även Svenska ungdomars religions vanor har försökt att kartläggas bland annat skriver Zetterqvist 

om en studie från 1995, denna studie visar hur svenska ungdomar i åldern 16-18 år förhåller sig till 

gud och vad det tror om skapelsen. Denna studie pekar på att cirka 10 % tror att gud har skapat 

människan. En senare studie genomförd av SIFO (2007) visar på att 25 % av den testade 

populationen motsätter sig evolutionen. Undersökningen genomfördes via telefonintervjuer med 

1000 personer. Av de som uppgav att de motsatte sig evolutionen kan det sägas att 14 % uppgav att 

de trodde att gud skapat människan och resterande 9 % uppgav att naturligt urval inte räckte till, det 

måste finnas en intelligens bakom skapelsen. (www.svt.se, vetenskapsmagasinet 2007). 

De svenska styrdokumenten

Vad säger då styrdokumenten för den Svenska skolan om alternativ till evolutionen?

Enligt den rådande läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) kan det tyckas finnas utrymme 

för en viss tvetydighet i skolans ställningstagande, å ena sidan skall undervisningen i skolan vara 

icke- konfessionell det vill säga att det inte skall finnas inslag av trosbekännelse. Å andra sidan kan 

man läsa om människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet är värden som skolan 

skall gestalta och förmedla: 
I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom 

individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande (sid 3 Lpf 1994). 

Dokumentet föreskriver sedan att:
ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning (sid 3 Lpf 1994).

Går det då inte att förstå läroplanen så att en kristen etik även skall förvaltas på biologi lektionerna? 

Kan det inte även ses som om läroplanen i sitt uttalande om att ingen i skolan skall utsättas för 
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diskriminering på grund av religion påstå att biologin diskriminerar de skrifter som berättar om 

jorden och livets uppkomst? 

När man senare i läroplanen läser att läraren skall ”utgå från den enskilda elevens behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande.” (sid 11 Lpf 1994) Går det inte då att fråga sig vad som 

händer med de biologilektioner då elevens tänkande kring evolutionen inte är det som står på 

schemat i evolutionsundervisningen utan istället är närmare vad som kan kallas kreationism? Min 

tanke med dessa frågor är att belysa att det tänkbart skulle kunna inrymmas andra hypoteser än de 

från evolutionsteorin. Kan det inte med hjälp av läroplanen finnas utrymme för att föreläsa i 

kreationism om eleverna önskar de? Jag lämnar den frågan obesvarad och återkommer till den igen 

lite senare. 

Läser man den kursplan som finns för biologi (www.skolverket.se, Kursplan biologi) så blir bilden 

som visas klarare, den tvetydigheten som fanns i läroplanens mål försvinner till viss del istället 

visas en mer entydigt naturvetenskaplig bild. I kursmålen för biologi går det bland annat att läsa. 

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven utvecklar sin:

*nyfikenhet och förmåga att utforska biologiska fenomen i sin omvärld och sin förmåga att från olika 
källor söka biologisk kunskap och kritiskt värdera denna.

*förmåga att arbeta experimentellt och i fält för att öka sin förtrogenhet med biologisk 
kunskapsbildning.

*förmåga att formulera och förstå biologiska frågeställningar samt att söka förklaringar med 
naturvetenskapliga metoder.

*förmåga att använda biologiska teorier och modeller samt att bedöma deras giltighet och 
begränsningar.

*förmåga att utifrån ett biologiskt perspektiv kunna analysera, värdera och ta ställning i frågor som rör 
både samhälle och individ.

(www.skolverket.se, Kursplan biologi). 

De flesta av dessa kursmål kan tyckas tyda på att det vetenskapliga synsättet är av stor vikt i ämnet 

biologi. Eleverna ska kunna göra tolkningar och dra slutsatser om naturvetenskapliga metoder. 

Eleverna ska kunna värdera dessa teorier och den kunskap som de tar till sig. I målen står det också 

att: 
Biologiämnet behandlar såväl den biologiska organisationen som växelverkan mellan och inom nivåerna. 
Evolutionsteorin är grundläggande vid studiet av denna växelverkan (www.skolverket.se, Kursplan biologi).

10



Så den fråga som lämnades obesvarad tidigare kan tyckas besvaras av denna kursplan för biologi, 

det vill säga vetenskapen har ett sorts tolkningsföreträde i ämnet biologi. 

Samtidigt så kan det tyckas att enligt denna kursplan, så ska eleverna få en så gedigen kunskap om 

evolutionen att eleverna kan mäta dessa kunskaper mot avvikande hypoteser som t.ex. intelligent 

design. Genom att läsa kursplanen kan det inte finnas utrymme för att låta eleverna testa och 

försöka försvar dessa avvikande hypoteser. Om eleverna har den gedigna kunskap skolan skall föda 

dem med kommer inte eleverna då att se den avvikande hypotesen inte håller måttet för vad som 

kallas vetenskap? En sorts hypotes prövning av mer eller mindre vetenskapliga teorier.

En förlängning på denna fråga skulle kunna vara en passage ur vad John Dewey (1910/1964) sa om 

naturvetenskap. Dewey tyckte att det var av stor vikt att vetenskapsutbildningen inte bara föreläser 

och reciterar vetenskaplig fakta, om vetenskapen bara handlar om att utantill kunskap är den ett 

fiasko. Istället menade han att naturvetenskapen måste lära eleven att pröva olika teorier mot 

varandra (Dewey, 1910/1964). Deweys tankar kan jämföras med den hypotes prövning av 

ovetenskapliga hypoteser som diskuterats innan.

Amy Binder en amerikansk forskare som intresserat sig för frågan om utanförskap och alienering i 

det amerikanska undervisningssystemet. Hon har bland annat genomfört flera olika studier om hur 

amerikanska elever som tror på kreationismen upplever evolutionsundervisningen. I en rapport från 

2007 visar Binder på en studie som hon tidigare har genomfört på amerikanska universitet. Studien 

genomfördes så att delar av en biologiklass har läst litteratur som förespråkar intelligent design 

samma elever har också läst litteratur som slår hål på de resonemang som de som förespråkar 

intelligent design använder sig av. Binder visar i denna studie att elever som läst både litteratur som 

förespråkade intelligent design och dess motpart inte lärt sig mindre om evolutionen än de som bara 

läst klassisk evolutionärbiologilitteratur (Binder 2007). Penock (2002) visar på annan forskning, 

han menar att det är väldigt viktigt att övningar i hypotesprövning, där en vetenskaplig teori ställs 

mot en hypotes som är uppbyggd på elevens tro kan ha en negativ effekt. Övningar som genomförs 

på detta sätt måste vara väldigt väl genomförda för att de ska ha den önskade effekten. Penock 

varnar istället för att eleverna vid denna ålder och utbildningsgrad inte har den mognad som krävs 

för att övningar av denna typen ska kunna fungera. Hans forskning visar på att den vetenskapliga 

bevisbördan kan komma att handla om privata åsikter, övningar av denna typ kan då bidra till en 

sorts kunskapsrelativism (Penock 2002). Kunskapsrelativism innebär enligt Hansson (1983) att 

ingen kunskap har något absolut värde utan allt prövas i var situation. Kunskapsrelativism är en 
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väldigt bekvämt inställning, genom att tvivla lite grann på allt och bara tro på det som fastställs med 

stor auktoritet etableras en världsbild (Hansson 1983). Tvivlet resonerar Hansson kommer av den 

misstolkning av hur vetenskapen reviderar sin kunskap, misstolkningen att det senaste 

forskningsrönet är alltid det rätta. 

Media som konstruktion

Den mediakonstruktion som jag har valt att fokusera på är primärt bestående av tryckta tidningar 

och en tidskrift. Media är en mycket större definition än det smala fält som jag har begränsat mig 

kring som innefattar både TV radio internet och olika tryckta former. Den begränsning som jag har 

gjort kan rättfärdigas med att denna tryckta mediakonstruktion kan påverka allmänheten på samma 

sätt som övriga former av media. Tidningarnas och tidskriftens artiklar i min mediakonstruktion 

kommer att utgöra en bas för de diskurser som behandlas i detta arbete. 

Det som intresserat mig med denna uppsats är den mediadiskurs som rör kreationism och intelligent 

design i skolan. Jag har också ett intresse att försöka höra den allmänna åsikten rörande intelligent 

design och kreationism i skolan. Enligt Wiklund (2006) så kan de diskurser som lyfts i media spela 

en roll för den allmänna opinionen. Detta påstående kan göra sig gällande även kring de diskurser 

som förs om utbildningsfrågan. Wiklund (2006) gör ett antagande där hon antar att de 

mediadiskurser som hon analyserat har betydelse för den offentliga debatt som förs, det vill säga 

media har en makt över den folkliga opinionen. Detta antagande delar jag med henne och jag utgår 

från att den debatt som förs i bland annat de olika tidskrifternas forum kommer att återspeglas i den 

offentliga opinionen. Wiklund (2006) talar om medias makt och så kallad injektionsnålsteori, en 

teori som påvisar att den allmänna opinionen starkt färgas av vad som sägs i media. En 

injektionsnål injiceras rakt in huvudet på den mediepublik som på så sätt övertar vad som de blivit 

injicerade med. Hon fortsätter dock med att poängtera att riktigt så enkelt är det inte: 

Stora skillnader uppvisades mellan olika befolkningsgruppers sätt att ta till sig och reagera på medias budskap. 

Effekterna var varken så direkta eller så entydiga som man först trott utan personliga och social omständigheter 

visade sig vara avgörande för reaktioner och effekter hos publiken. (Wiklund 2006 s65) 

Den kedja av kommunikation som rör sig från sändare till mottagare sker ofta inte direkt utan 

istället finns det opinionsbildare som verkar som mellanhänder. Wiklund (2006) hänvisar till 

studier som påvisar att informationen ofta inte tagits direkt från källan (media) utan via dessa 

mellanhänder, opinionsbildarna. Information som sprids i direkt kontakt i samtal ansikte mot 

12



ansikte har större genomslagskraft än en medierad kommunikation nämner Wiklund.. Numer säger 

Wiklund har opinionsbildare även börjat figurera i tidningarnas debatt och ledar sidor och dessa är 

ofta företrädare för intresseorganisationer. 
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den pågående debatten mellan skolans 

naturvetenskap och intelligent design och kreationism ges uttryck i medierna. Urvalet har 

begränsats till två dagstidningar, Dagens Nyheter och Upsala Nya tidning samt en tidsskrift 

Biologen. Min avsikt är att undersöka hur styrkeförhållandet mellan skolans naturvetenskapliga 

diskurser och diskurser om intelligent design / kreationism. 

Forskningsfrågor i denna uppsats:

Ryms bägge dessa synsätt i medierna -får både de som propagerar för en vetenskaplig syn samt de 

som baserar sin sanning på mer eller mindre religiös övertygelse utrymme,samt hur ser balansen 

mellan dessa diskurser ut?
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Metod 

Den metod som jag har använt i denna uppsats kan kallas diskursanalys. För att beskriva den metod 

jag har använt vill jag först förklara diskursbegreppet. 

Diskurs 
Vad kännetecknar en diskurs? Diskurs som begrepp tros ha sitt ursprung i ett lingvistiskt och 

språkvetenskapligt användande. Numera används begreppet inom många olika områden i samhället 

och har med det blivit mer komplext och svårdefinierat. Diskurser kan i det korta ses som olika sätt 

att resonera vilket på så sätt definierar verkligheten (Alvesson och Deetz 2000). Diskurser kan även 

ses som ett medel för den som har makt att uttrycka sig, vilket då leder till att diskursen även blir ett 

medel för att förtrycka de som inte har makten att uttrycka sig (Wiklund 2006). Men diskurser kan 

också ses som mening som ständigt förändras, i all social aktivitet finns en sorts skillnad av mening 

som ändrar sig kontinuerligt (Derrida 1978). Ett fjärde sätt att se diskurser är att se dessa som att de 

är regelsystem med en sorts självstyre som bygger ett objekt och definierar sig själva. (Wiklund 

2006) Regelsystemet kan sägas styras och organiseras med den auktoritet diskurserna ger eller 

berövar varandra. Wiklund använder sig av diskurs begreppet och”jag ser diskurser som relativt 

fasta mönster som möjliggör och legitimerar vissa sanningar och kunskaper men inte andra och som 

pekar ut dem som har möjlighet, legitimitet och rätt att tala” (Wiklund 2006 s.34). Hon fortsätter att 

definiera sitt användande av diskursbegreppet och menar att diskurser har ”tydliga inslag av 

rörlighet i och med att regelsystemen ständigt förändras och förskjuts” (Wiklund 2006 s. 31). Med 

detta anser jag att hon poängterar att det som diskurserna producerar blir verkligheten för att de 

sätter gränser för vad som är meningsfullt eller möjligt. Dessa gränser som vi upprättar förskjuts 

och förändras kontinuerligt. På liknande sätt som Wiklund vill jag använda mig av diskurs 

begreppet. Diskursbegreppet använder jag alltså som ett sorts självdefinerande regelsystem som styr 

och organiserar hur vi ser på kunskap, samtidigt som hela tiden förändring sker om hur vi se på 

kunskap och mening. Genom att diskurserna styrker eller motsätter varandra kan de ses som 

självreglerande och självdefinerande och därigenom kan diskurserna även tillskrivas en identitet 

eller ett subjekt till viss del. 
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Diskursanalys 

Med bakgrund i den teoretiskt utformade diskurs jag har definierat så kan det finnas möjligheten att 

fokusera hur mening byggs och återskapas i en diskursanalys. Enligt Wiklund (2006) kan 

diskursteori erbjuda mig att göra tolkningar av händelser och praktiker genom att belysa deras 

mening. Detta sker genom att jag kan analysera vilket sätt politiska krafter skapar mening inom 

ofullständiga och obestämbara strukturer (Wiklund 2006). Det vill säga hur i det här fallet medierna 

skapar mening i de mediatexter som analyserats. Diskursanalysen kan inte beskrivas som primärt 

empirisk eller normativ i sin ansats. Istället kan diskursanalysen ses som konstitutiv eller 

fastställande (Alvesson och Deetz 2000). Diskursanalysen kan sägas fastställa de diskurser som 

figurerat, hjälpa oss att tolka och värdera dessa sociala fenomen. Diskursanalysen kan inte sägas ha 

några definitiva mallar om hur metoden skall gå till väga. Istället måste varje diskursanalytisk 

forskningsansats utarbetas kring den forskning som ska bedrivas, detta på grund av att metoden ska 

passa varje specifikt försök (Alvesson och Deetz 2000). På så sätt fås en nära koppling mellan 

materialet som beforskas och den metodik som används. I detta arbete låter jag ett nätverk av 

diskurser få träda fram för att åskådliggöra den mediapraktik som de tillhör. Detta nätverk 

åskådliggörs genom att publicera delar av dessa artiklar få måla upp en bild om de diskurser som de 

vill återge.

Den valda analysformen ställer krav på att jag använder mig av möjlighetsrum och 

subjektspositionering två begrepp som utvecklas nedan.

Möjlighetsrum 

Då diskurserna kan ses reglera varandra genom att styrka eller motsätta varandra kan dessa 

diskurser klart avgränsa varandra. Genom att diskurserna avgränsar varandra går det att tillskriva en 

position till diskurserna. Genom att tillskriva diskurserna en position eller en identitet går det också 

att placera dessa olika diskurser i olika möjlighetsrum. Möjlighetsrum har använts inom 

psykiatrivetenskapen för att visa på vansinne och sinnessjukdom. Ett möjlighetsrum restes för 

egenskaper som klassades normala. De som uppvisade egenskaper som inte passade in i detta 

möjlighetsrum och kunde inte betraktas som normala. På liknande sätt går det att tillskriva olika 

diskurser olika möjlighetsrum då de begränsar och möjliggör varandra. Diskurserna styrker vissa 

kunskaper och förskjuter andra åsikter. På så sätt kan imaginära möjlighetsrum återfås ur 

regelsystem som diskurserna föder. 
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I mitt fall kommer de diskurser som föder den goda utvecklingsläran bilda ett sorts imaginärt 

möjlighetsrum. Den makt som diskursen innehar har den bara i egenskap att rymmas i detta 

möjlighetsrum (Wiklund 2006). Genom att applicera de mediadiskurser som uttrycker skolan i 

frågan om den ”goda biologin” eller den ”goda utvecklingsläran” i ett möjlighetsrum får jag det 

som intresserar mig i min forskning. 

Subjektspositionering

På liknande sätt som jag tillskriver diskurserna en position och placerar dessa i ett möjlighetsrum 

kan jag även placera eller positionera dessa diskursernas subjekt på ett sätt så att dessa kan relateras 

till varandra. Genom att dessa subjekt i en bestämd position kommer att uppföra sig på ett visst sätt, 

kan dessa subjekt definiera vad som är möjligt. En individs plats eller subjektsposition kommer då 

begränsa och forma individens handlingsutrymme. Subjektet kan ses som den underliggande 

bäraren av egenskaper. Genom att se diskurser som subjekt kan vi positionera liknande diskurser 

jämte varandra. Dessa diskurser kan tillskrivas en sorts identitet, denna identitet ger oss ett vi och 

de utanför. Subjektet är för den skull inte statiskt. Ett exempel på detta skulle vara att se subjektet 

eleverna i skolan. Eleverna separeras från varandra som subjekt genom den socialisation som sker. 

Eleverna lär sig vad de kan göra på olika platser i skolan, de kan inte tala om allt de som de kan tala 

om på sin fritid vid skolans aula föredrag. Dessa subjekt skulle på så sätt kunna ses som dessa barns 

olika erfarenheter och på så sätt inte längre vara statiskt. I denna uppsats byter jag ut elevernas 

erfarenheter mot de diskurser som finns närvarande i medias formuleringar rörande skolans 

evolutions undervisning och tro och vetande i skolan på denna mediaarena. 

Det finns flera sätt att bedriva forskning om media. Ett sätt skulle vara att förhålla sig till den enes 

synsätt som sant och verkligt, medan den andres bild som en falsk av media konstruerad mening. 

Ett sådant arbetssätt skulle innebära ett ställningstagande som baseras på fördomar, ideologier och 

andra kunskaper. Jag avser inte att arbeta på ett sådant sätt utan min avsikt är mer att tolka de 

diskurser som återfinns utan att behandla dessa som sanna och falska. Däremot tycker jag att det är 

av vikt att låta diskurserna i denna mediakonstruktion definiera vad som är sant eller falskt och låta 

det träda fram som resultat. Genom att låta dessa diskurser tala och påvisa den makt de besitter kan 

det komma att visa att en sida innehar hela sanningen. Genom att det finns en part som innehar hela 

sanningen antyds möjligheten att det finns en position som står utanför, berövad den makt den 
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andre innehar. Genom att jag låter diskurserna begränsa eller möjliggöra varandra kommer jag att få 

gränser för vad som är möjligt ifrån denna position och därigenom klara avgränsningar av dessa 

möjlighetsrum. Från denna position kan sedan en dikotomi resas. En dikotomi som berättar om det 

möjlighetsrum från de som definierar sanningen och också berättar om de andra som inte ser 

sanningen. En dikotomi ger ett motsatsinlägg baserat från den dominerande diskursen, det Vi som 

skapas är det Vi som kommer från de dominerande diskurserna. Vi kommer vara det Vi som ser 

och definierar sanningen. De andra är de som inte innefattas i Vi. De andra är de som inte ser 

sanningen som den är, och kan heller inte vara med och definiera och reglera denna sanning. Med 

hjälp av dessa dikotomier kan kärnan av diskurserna nås ifrån ett Vi perspektiv. Det betyder också 

att Vi definerar de egenskaperna som finns hos De andra. 

Dessa mediadiskurser och dess derivat dikotomierna kan även dessa jämföras med andra diskurser. 

I mitt fall har jag valt att relatera dessa av media producerade diskurser och jämföra dessa med 

andra relevanta diskurser. De relevanta diskurser som relateras till medias diskurser kan ses som en 

yttre verklighet och det kommer i mitt fall att vara de diskurser som lyfts fram i forskningsvärlden. 

När jag säger forskningsvärlden menar jag den väldigt begränsade del av all forskning i världen som 

jag kommit i kontakt med. Denna yttre värld kommer ytterliggare att kunna stärka eller försvaga 

den auktoritet som de media konstruerade diskurserna innehar. 

Tillvägagångssättet för denna diskursanalys. 

*Ur den begränsade mediakonstruktion som denna uppsats består av så etableras en möjlig situation 

för utbildningspolitiska strömningar som debatterar skapelselära i skolan. 

*Ett möjlighetsrum skapas med avseende på de olika diskurser som föder den bra utvecklingslärans 

grunder. Diskurser som debatterar utvecklingslära placeras i olika möjlighetsrum.

*De subjekt som finns närvarande positioneras med avseende på de diskurser som förs med 

bakgrund i tro och vetande i skolan. Liknande diskurser som debatterar utvecklingslära positioneras 

nära varandra för att se om de stärker eller motsätter varandra. 

*Dikotomin av den goda biologiundervisningen eller den goda utvecklingsläran i skolan reses ifrån 

de olika möjlighetsrum som skapats. Ett Vi skapas som besitter sanningen, De andra är de som inte 

ser sanningen. Diskurser som siar i framtiden placeras också i olika möjlighetsrum och från dessa 

möjlighetsrum kan även dikotomier resas.
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Urval

I detta arbete har jag begränsat min mediakonstruktion till primärt tryckta tidningar och tidskrifter 

som kan ha opinionsbildande karaktär. 

Det avgränsningar av den mediala konstruktionen är avgränsad till Dagens nyheter,Upsala nya 

tidning samt även biologilärarnas föreningens tidning Biologen. 

lDagens nyheter 

Wiklund (2006) påstår att Dagens nyheter har en central roll för skoldebatten i Sverige. På samma 

sätt som henne kan jag därav anse att det är ett strategiskt val att övervaka de diskurser som 

figurerar i denna tidning som rör intelligent design och kreationism i skolan. Dagens nyheter är en 

morgontidning som under nittiotalet hade en medel utgåva på cirka 360000 exemplar. Tidningens 

politiska profil kan sägas vara oberoende liberal. Dagens nyheters debatt sidor kan ses som ett 

centralt forum för vad som sägs i den offentliga debatten i Sverige. Dessa debatt sidor har till och 

med kallats för det som bestämmer agendat för den offentliga diskussionen i Sverige (Wiklund 

2006). De diskurser som tas upp i Dagens nyheters debatt sidor är vanligt att det senare tas upp i 

andra media kanaler. Dagens nyheters debatt kan därav betraktas som opinionsbildande. Wiklund 

påstår att Dagens nyheters ledarsidor har en hög demokratisk potential i och med denna 

demokratiska potential kan även ledarsidorna betraktas som opinionsbildande. Opinionsbildning 

sker genom att kommentarer av aktuella händelser belyses i både debatt sidorna samt ledarsidorna. 

Sökningen efter relevanta artiklar i tidningen Dagens nyheter genomfördes primärt på dess ledare- 

och debattsidor under åren 2001-2006. Denna sökning har genomförts med hjälp av databasen 

”presstext” (www.presstext.se). De sökord som använts är (”intelligent design” eller kreationis* 

eller evolution) och (undervi* eller skol* eller utbild*). De artiklar i Dagens nyheter som refererar 

till en annan svensk media kanal har även dessa redovisats som resultat. Till exempel om det i en 

debattartikel i Dagens nyheter nämns en diskurs i en annan media kanal så är även den nya artikeln 

delaktig i resultatet. 

lUpsala nya tidning

Upsala nya tidning kan betraktas som en större landsortstidning som på 2000- talet har en upplaga 

på ungefär 60000 exemplar. Med tidningens mindre upplaga och det faktum att tidningen inte är 

19



rikstäckande kan den bättre beskriva den debatt som förekommit lokalt. Tidningen ges ut i Upsala 

och kan därav närmare beskriva de diskurser som har funnits på ett lokalt plan i Upsala. Tidningens 

debattsidor kan sägas ha en stor demokratisk potential och på så sätt vara opinionsbildande på 

samma sätt som Dagens nyheters ledarsidor. Tidningens politiska profil sägs vara oberoende liberal. 

(www.unt.se) Inte bara diskurser ur tidningens debatt sidor har lyfts utan även de repliker till denna 

tidningens debattsidor.

De avgränsningar som har använts vid sökning av den mediala konstruktionen i Upsala nya tidning 

kunde inte genomföras på samma sätt som den vid Dagens nyheter. Då Upsala nya tidning inte är 

del av databasen ”presstext” genomfördes sökning av detta material på Upsala nya tidnings hemsida 

(www.unt.se). Sökorden som använts har också bytts ut, detta gjordes på grund av att Upsala nya 

tidnings hemsidas sökmotor inte kan hantera tecken som * och ”. De nya sökorden var intelligent 

och design eller kreationism, kreationistisk eller evolution. Dock lät jag tidsramen vara den samma 

2001-2006. Fokus låg här primärt på den mediala konstruktionen i Upsala nya tidnings debatt 

artiklar. Även här användes de artiklar som refererar till en annan svensk media kanal. 

lBiologen

En annan tidskrift som kan vara av vikt att fördjupa sig i är biologilärarnas förenings tidning 

Biologen. I Biologen har det också förts en debatt mellan de två debatterande parterna, de som 

föreslår en kreationistisk och eller intelligent design undervisning i skolan och de som motsätter sig 

densamma. Denna tidskrift är betydligt smalare, en branschtidning som riktar sig till biologilärare. 

Biologilärarnas förening har 1600 medlemmar och tidningen utkommer till dess medlemmar. När 

denna tidskrift analyseras görs det ej för att den kan bilda en folklig opinion istället för att det 

opinionsbildande som sker i denna tidskrift har en stor relevans för skolan och skolans 

undervisning.

Den debatt som har figurerat i tidningen Biologen tidskrift består av ett fåtal inlägg och den startade 

med en artikel som hade titeln ”I huvudet på en kreationist”. Denna artikel blev startskottet för den 

debatt som stundade. Tidsramen för dessa artiklar var den samma som för de övriga tidsskrifterna. 

Ytterligare ramar

Ytterligare ramar kan sägas vara att den kreationistiska synen kan sägas komma av den kristna tron, 

detta kan rättfärdigas med att Sverige är en kristen nation. De flesta världsreligioner har en skapelse 
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berättelse som skulle kunna behandlas som kreationism men dessa har inte behandlats i denna 

uppsats. 

Objektivitet

Alvesson och Deetz (2000) påstår att objektiviteten av en studie aldrig kan nås då alla är produkter 

av ett ursprung vare sig det är forskartradition eller teism. Därför menar de att det är av stor vikt att 

tänka på objektiviteten men inte kanske blint sträva efter den (Alvesson och Deetz 2000). Min 

objektivitet i uppsatsen kan komma speglas av min teologiska ståndpunkt som kan sägas vara 

agnostisk ateism vilken färgats av naturvetenskapen.
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Resultat 

Dagens nyheter

Den diskurs som följer är den diskurs som har jag har valt att lyfta från den rådande 

mediakonstruktionen. I denna första del har fokus legat på Dagens nyheters ledar och debattsidor 

samt även kulturdebattsidorna. 

Samtliga artiklar i Dagens nyheters ledar och debatt sidor kan sägas ha argument med tonvikt på 

motstånd mot kreationistiska inslag i skolan. Det förekommer dock texter som innehåller argument 

som borgar för kreationistiska inslag i skolan men dessa argument urholkas snabbt då textens 

debattör möter dessa argument med starkare motargument. Samtliga diskurser i Dagens nyheter 

ledar och debatt sidor som behandlats i detta arbete tar ställning för evolutionen mot intelligent 

design och kreationism i skolan. 

Diskurser ur Dagens nyheter

Den första av de debattartiklar som jag har valt att lyfta fram kom enligt artikeln efter att 

Skolverket hade genomfört en granskning av en friskola som Stiftelsen livets ord bedrev i Upsala. 

Den bakgrund som föranledde denna granskning av Livets ords gymnasium var att en biologilärare 

som hoppat av undervisningen vid Livets ords gymnasium gjorde en anmälan till skolverket om den 

naturvetenskapliga undervisningen som bedrevs vid skolan. Enligt denna artikel godtog också 

skolverket den naturvetenskapliga undervisningen vid Livets ords gymnasium. (DN D1) 

I denna debattartikel attackeras skolverket för att det ” förefaller acceptera att bibliska berättelser 

presenteras som vetenskapliga förklaringar ”(DN D1). Denna debattartikel skrevs under av 15 

professorer vid olika universitet. Debattörerna till artikeln sa att biologiundervisningen vid livets 

ords skolor ”presenterade den bibliska förklaringen till livsformernas uppkomst här på jorden som 

ett fullgott alternativ till den naturvetenskapliga ” (DN D1). Den rapport som skolverket 

(www.skolverket.se 2001/2002) genomfört kritiserades också i denna debattartikel. Kritiken bestod 

i att den var grundad på intervjuer av elever och lärare på skolan. Dessa elever och lärare har svarat 

att ”allt på Livets ords skolor är utmärkt och den framförda kritiken obefogad.”. De 15 

professorerna frågade då skolverket ”Hade någon väntat något annat svar?” (DN D1). De ifrågasatte 

även om det fanns kompetens för biologilektioner vid Livets ords gymnasium då den utbildade 

biologi läraren slutat. (DN D1)
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Andra diskurser som föds ur Dagens nyheter kom med anledning av en händelse i Nederländerna då 

den nya kristdemokratiska utbildningsministern gjort ett uttalande om att evolutionsteorin behöver 

kompletteras. Enligt denna artikel har utbildningsministern talat för att ”livets byggstenar skulle 

vara så komplicerade att de tycks kräva någon form av intelligent design” (DN KD1) Den 

holländska utbildningsministerns förslag att utöka denna debatt avböjdes av parlamentet. Med detta 

vill debattören göra oss medvetna om att kreationismen har funnit sin väg över Atlanten, från USA 

där debatten är glödhet in i det europeiska rummet. 

I denna artikel nämns hur media ofta porträtterar intelligent design som en gyllene medelväg mellan 

de två extremerna; evolutionister samt de bibeltrogna kreationisterna. Artikeln fortsätter ”Det är 

förstås nonsens. Intelligent design är, och förblir, ingenting annat än en taktisk omgruppering av 

den kristna kreationismens argument” (DN KD1). Artikeln fortsätter att analysera det europeiska 

samhällsklimatet rörande ursprungsläran ”de kreationistiska strömningarna har hittills varit en 

sektfråga” (DN KD1). Debattören höjer dock ett varnande finger och poängterar att intelligent 

design lobbyn är på plats även i Sverige, även om inte lobbyn har fått det fotfäste de önskar finns 

det en lobby som agerar för att föra in intelligent design i politiken. (DN KD1)

En annan diskurs porträtterar intelligent design i den amerikanska utbildningsklimatet på detta sätt. 

Intelligent design är kreationism i förklädnad ”En förklädd gud är onekligen enklare att smussla in 

på biologilektionerna” (DN L1). Ledarskribenten berättar om ett uttalande president Bush gjort som 

lyder ”det är viktigt att lära ut både evolution och intelligent design så att eleverna vet vad debatten 

handlar om ”(DN L1) Med detta uttalande fick debatten ny fart. I USA skall staten vara separerad 

från religionen men i många delstater ”har ledningarna till offentliga skolor nu valt att frångå denna 

princip, genom att skriva in intelligent design i läroplanen” (DN L1). 

Debattören till denna artikel fortsätter att berätta om att det finns olika nivåer av tilltro kring 

evolutionen även bland intelligent design anhängarna. Vad dock inte intelligent design anhängarna 

kan köpa är att evolutionen är blind, att den enda bakomliggande mekanismen är slump. Det finns 

de intelligent designförespråkare som godtar att allt liv har ett gemensamt ursprung och att arter 

uppkommer genom naturligt urval. Men när de kommer till evolutionens slumpmekanismer säger 

de i från, alla arter finns för ett syfte och även om evolutionen förekommer så är mekanismerna 

bakom det styrda av en högre makt. ”De vill förse vetenskapen med en högre mening. De önskar 

gifta ihop Darwin med den intelligente designern” (DN L1). Läser man vidare i denna artikel går 
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det även att läsa varför ett sådant bröllop skulle vara av ondo då ”vetenskapen ger värdefull 

kunskap om naturen och människans biologi men den kan ej ge någon moralisk vägledning” (DN 

L1). Samma sak kan sägas om religion, filosofi och etik som skall vara verktyg för att diskutera 

moral inte för att beskriva en fysisk verklighet (DN L1).

I en annan diskurs från en debattartikel i Dagens nyheter sägs det ”förbjud friskolorna som står på 

religiös grund” (DN D2). I denna artikel poängteras vikten av lärarens akademiska meriter som ett 

medel för att säkra utbildningens objektivitet och allsidighet. Det poängteras att den: ”moderna 

nationen Sverige är en av världens mest sekulariserade nationer och frukten av detta är det är 

svenska skolsystemet, där vetenskapen sägs vara en ledstjärna och den demokratiska fostran ger 

upphov till aktiva och självständiga medborgare” (DN D2). Det är: ”genom det vetenskapliga 

studiet som vi når kunskap om världen. Men en religion, oavsett vilken religion det gäller, har en 

inneboende drivkraft att göra anspråk på hela sanningen” (DN D2). Enligt denna skribent så säger 

barnkonventionens artikel 14 att barn har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. 

Skribenten fortsätter: ”Då religionstillhörighet bör bygga på att en individ genom ett aktivt val 

väljer religion, innebär detta att ett barn måste garanteras frihet från religion i pliktskyldiga 

sammanhang utanför hemmet, det vill säga skolan” (DN D2).

I denna artikel står det också om de kreationister i Sverige som kräver att intelligent design ska 

”läras ut i den svenska skolan som en skapelse teori likvärdig den vetenskapliga 

Darwinistiska.” (DN D2). Debattören syftar på nytt till de kristna friskolorna vilka önskar att få in 

intelligent design i utbildningen. Debattartikelns debattör poängterar här att det kan vara naivt att 

försöka påvisa olika teoriers olika vetenskapliga värde och att alla teorier kan misstas för att vara 

lika värda, det vill säga att det bidrar till en sorts kunskapsrelativism. 

Ett annat problem med att införa intelligent design i skolan som denna debattör pekar på är frågan 

om ”hur skolan ska kunna fokusera på kunskapsmålen om inte samhället helhjärtat stöder den 

vetenskapliga metoden för kunskapssökandet” (DN D2).”Sverige är i behov av en ny Hedenius som 

på ett klargörande sätt tvingar såväl ung som gammal, högutbildad som lågutbildad att hålla isär tro 

och vetande” (DN D2).

Dagens nyheter kan sägas ha publicerat en ledare som har ett mindre uttalat förakt mot intelligent 

designrörelsen. Denna artikel innehåller ett budskap som säger att det går att ifrågasätta delar av 
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evolutionen, att inte låta evolutionära tankar få genomsyra all biologi, att inte låta evolutionsteorin 

vara en ”allmän matris för vetenskapligt tänkande.” Denna skepticism får snart ett svar i samma 

ledarartikel där det poängteras ”evolutionär biologi kan inte besvara alla frågor, men intelligent 

design har ännu inte försökt att förklara något över huvudtaget” (DN L2).

Nästa ledarartikel i Dagens nyheter kom med bakgrund av en händelse vid Linköpings universitet. 

Den händelse som föranledde denna artikel var den föreläsning som gick av stapeln av en välkänd 

intelligent design förespråkare som är knuten till kulturföreningen Genesis samt Stiftelsen livets 

ord. Inbjudan till föreläsningen hade han fått av den Kristna student föreningen (www.sr.se 2006). 

Den här ledarartikel i Dagens nyheter poängterar hur fel det kan bli om intelligent 

designförespråkarens föreläser om intelligent design inramad av ett universitet. Denna föreläsning 

skall enligt artikel (DN L3) ha beskrivit intelligent design som om det var vetenskap. Enligt 

debattören till denna artikel skulle han inte peka ett varnande finger om det hela hade skötts på ett 

sådant sätt att det poängterades att det var den kristna studentföreningen som bjudit in till 

förläsningen vid universitetet och att det vid föreläsningen poängterats att intelligent design är en 

religiös teori inte en vetenskaplig sådan. Avslutningsvis poängteras det att vetenskapsmännen 

naturligtvis kan vara troende bara de inte blandar ihop tro och vetenskap (DN L3). 

I den föregående artikeln (DNL3) refereras det till kulturföreningen Genesis, en kulturförening som 

agerar för att den kristna skapelse berättelsen ombesörjs i samhället. Gensis beskriver sig själva på 

följande sätt ”Genesis är en ideell förening som vill verka för en kristen grundsyn på vetenskaperna 

och för att den bibliska synen får komma till tals i skola och samhälle.” (www.genesis.nu)

Något år senare inträffade en liknande händelse som den som inträffat vid Livets ordsgymnasium 

och den diskurs som finns återgiven tidigare (DN D1) fast den här gången vid Andreasgymnasiet i 

Stockholm. Andreasgymnasiet är enligt deras egen hemsida (www.andreasgymnasiet.se) en kristen 

friskola med bland annat naturvetenskaplig utbildning. Skolverket fick motta kritik för att 

Andreasgymnasiets utbildning innehöll inslag i utbildningen som kunde liknas med intelligent 

design, efter detta besked genomförde skolverket en utbildningsinspektion av Andreasgymnasiet. 

Enligt denna utbildningsinspektion så hade skolan inga brister i sin undervisning 

(www.skolverket.se, 2006 A). Enligt den artikel som följde i Dagens nyheters resonerar, att då 

Skolverket: ”inte tagit ställning till om intelligent design är en vetenskap eller inte" (DN K1) så har 

Andreasgymnasiet blivit sanktionerat att undervisa i intelligent design av skolverket. Debattören till 
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denna artikel menar också att även om inte intelligent design ges som ämne så poängteras det att 

det kommer vid denna skola ges utrymme för att kunna uttryckas vad läraren tror på. ”Så länge som 

man undervisar i evolutionsteori och uppmanar eleverna att tänka kritiskt får lärarna själva ta 

ställning, eftersom det på en konfessionell skola är en grundtanke att skolan och lärarna får utrycka 

vad de tror på så länge som skolan undervisar i evolution” (DN K1).

Efter denna artikel har skolverket genomfört en ny granskning av Andreasgymnasiet, med följande 

uttalande: ”Skolverket har i sin inspektion av Andreasgymnasiet noga granskat skolans 

undervisning utifrån lagstiftningens krav och funnit att kraven uppfylls.” Skolverket fortsatte: 

”Skolverkets beslut innebär alltså inte något accepterande av ”intelligent design” som godtagbar 

grund för undervisningen om livets uppkomst.” (www.skolverket.se, 2006 B) 

lDen dikotomi som reses ur Dagens nyheter

De diskurser som har förekommit i Dagens nyheters debatt- och ledarartiklar har placerats i 

imaginära möjlighetsrum. De olika diskurserna styrker eller motsätter varandra och dikterar på så 

sätt gränserna för vad som är möjligt och sant i detta möjlighetsrum. Liknande diskurser kan 

positioneras nära varandra. Genom att de olika diskurserna dikterar vad som är sant kan Vi 

positionera oss med det Vi som innehar sanningen. De andra är de som inte innehar sanningen.

Från detta möjlighetsrum som konstruerats av de diskurser från Dagens nyheter kan en dikotomi 

nås. Diskurserna talar entydigt om en skola som inte har ett behov av kreationism och intelligent 

design. Med Vi menas i det här fallet det Vi som propagerar för evolution i ämnet biologi.

Vi De andra

Föränderlig syn Dogmatisk syn

Empiriskt testbar Övernaturlig

Vetenskaplig metodik Etisk metodik

Falsifierbar metod Anspråk på hela sanningen
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På samma sätt skulle en dikotomi kunna nås ur detta möjlighetsrum, det möjlighetsrum som talar 

för evolution i skolan, en dikotomi som baseras på de diskurser som talar om vad som skulle kunna 

hända vid införandet av intelligent design och kreationism i skolan. 

Införandet av intelligent design och kreationism i skolan skulle kunna innebära.

Införande ger Avsaknad ger

Kunskapsrelativism Kunskap 

Trosbekännelse Religionsfrihet

lAvslutningsvis om Dagens nyheter

Detta faktum att bara det evolutionära synsättet ventileras i Dagens nyheter skulle kunna ses som ett 

fatalt problem av den använda analysmetod. Ett par följd frågor kring detta påstående kan resas.

Finns det ingen tvåsidig debatt i media?

Eller är det så att det filter jag har använt mig av för att fånga de diskurser som finns inte räcker till 

för att nå den tvåsidiga debatten? 

I mina försök att besvara dessa frågor dyker också en annan följdfråga upp hur har de elever som 

jag kommit i kontakt med, exponerats kring de idéer som motsätter sig evolutionen om inte media 

visar diskurser som borgar för intelligent design? 

Som försök att svara på dessa frågor vill jag hänvisa till Wiklunds avhandling (2006) där hon har 

lyft en kritik mot debatt sidor i Dagens nyheter, där hon påstått att Dagens nyheter inte alltid 

publicerar svar i debatten. Dagens nyheters debatt och ledar sidor har starka grindvakter som noga 

kontrollerar vad som publiceras. En kritik som kan resas mot dessa debatt sidor är följdaktligen att 

debatten därav kan te sig monologisk, då  svar inte alltid publiceras i tidningen. (Wiklund 2006) 

Vidare svar på dessa frågor skulle vara att poängtera att det har förekommit ledarartiklar i Dagens 

nyheter som till viss del har propagerat för intelligent design. Ett exempel på en sådan artikel skulle 

kunna vara en ledarartikel som uttalat en skepticism kring den nygamla religionen ateism och även 

gjort uttalanden som kan tyckas tala för att debattören talar för intelligent design eller någon annan 

vag form av kreationism (DN 0). Denna artikel har inte fastnat i det filter som har använts i denna 

uppsats på grund av att den inte för en diskurs rörande skolan istället så förs en diskurs som 

fokuserar på intelligent design mer ifrån ett allmänt perspektiv. Eftersom denna artikel inte 

fokuserade sin diskurs kring skolan har den heller inte analyserats eller blivit del av mitt resultat. 
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Denna diskurs kan mycket väl vara opinionsbildande så att den har påverkat de elever som jag kom 

i kontakt under min verksamhets förlagda del av utbildningen men samtidigt så berör inte denna 

diskurs skolan och därav kan jag motivera att jag inte hanterar den som resultat. 

Introduktion Upsala nya tidning

Det har dykt upp artiklar i Dagens nyheter som har sin bakgrund i händelser som kretsat kring 

kristna friskolor både Andreasgymnasiet i Stockholm och Livets ords gymnasium. I de diskurser 

som har ventilerats kring dessa skolor har skolverket kritiserats för att varit för slapphänta och 

accepterar undervisning som kan bryta mot det naturvetenskapliga paradigmet. Men skolverket har 

tagit till sig av den kritik som bland annat publicerats i Dagens nyheter (DN K1) och arbetat 

ytterligare för att förvissa sig om vad som händer på Andreasgymnasiet. Skolverket tyckte att 

undervisningen höll måttet på dessa skolor men man kan ändå fråga sig, räcker det, räcker 

skolverkets försäkran? Räcker det som bevis för att utbildningen sköts på ett fullvärdigt sett? 

Bedrivs det undervisning som kan anses naturvetenskaplig på denna skola? För att ytterligare 

försöka svara på denna fråga har jag försökt att lyfta den diskurs som har figurerat på ett mer lokalt 

plan och som kanske inte nått fram hela vägen till den rikstäckande kanalen Dagens nyheter. 

Församlingen Livetsord har sitt säte i Upsala. Jag har därav valt att titta djupare på de diskurser som 

förekommit i Upsala nya tidning för att på så vis se om det finns en mer djuplodande diskurs i 

denna tidning.

Upsala nya tidning

Den diskurs som lyfts i de debattartiklar som förekommit i Upsala nya tidning kan sägas återspegla 

en tvåsidig debatt. Både diskurser som har tonvikt på att försvara och förespråka intelligent design 

samt dess opponent som försöker trycka undan intelligent design och kreationism från skolan finns 

närvarande i denna tidskrifts debattartiklar. I detta fall kan vi dra oss till att anta att tidningens 

mindre upplaga gör att den grindvakts funktion som finns närvarande på Upsala nya tidning inte är 

så stark som den på Dagens nyheter. 
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Diskurser ur Upsala nya tidning

Under hösten 2005 publicerades ett flertal debattartiklar i Upsala nya tidning som alla berörde 

intelligent design och kreationism i skolan. Startskottet kom med en artikel som ifrågasatte hur 

undervisningen vid de kristna friskolorna bedrivs. I denna artikel dras det paralleller mellan det 

svenska skolsystemet och den skoldebatt som bedrivs i USA. ”I Sverige har vi inte ett lika 

påträngande problem med intelligent design som man har i USA men vi tillåter religiösa friskolor 

och jag undrar inte utan oro hur undervisningen går till på dessa?” (UNT D1). Enligt denna artikel 

finns det i USA ett flertal förespråkare för att bedriva både intelligent design och evolution i 

undervisningen. Artikeln hänvisar till Richard 3 där denne gör ett uttalande som lyder om intelligent 

design skulle införas i skolan som ämne skulle det vara det sämsta som har hänt den amerikanska 

naturvetenskapsundervisningen. (UNT D1)

I annan debattartikel diskuteras intelligent designrörelsen från en intelligent design anhängares 

ögon. Svar till ”det påträngande problem” (UNT D3) som syftar till tidigare nämnda diskurs (UNT 

D1). Debattören ifrågasätter huruvida ”Sveriges framtid skulle kunna hotas av tron på intelligent 

design” (UNT D3). Det hänvisas i artikeln till två världsberömda fysiker som bägge gjort uttalanden 

som styrker dessas teism, varpå debattören frågar ”utgör dessa två fysiker ett hot mot 

mänskligheten?” (UNT D3). I denna debattartikel så presenteras intelligent design med avseende att 

bevisa att ämnet faktiskt är en vetenskap. Skribenten hänvisar till Aristoteles gudsbevis med det i 

åtanke påstår han ”så tyder ändamålsenligheten i naturen på att det bakom allting finnas en 

Designer” (UNT D3). Skribentens resonemang fortsätter ”eftersom det är så liten chans att jorden 

uppkommit så måste det finnas en skapare eller en intelligens bakom det hela” (UNT D3). Denne 

för en diskurs om skolan som lyder ”det är väl inte så att biologitimmarna skall bestå av ateistisk 

propaganda? I så fall är ju den kommunala skolan en konfessionell skola” (UNT D3). Debattören 

fortsätter: 
Det finns inget i Sveriges grundlag eller skollag som säger att ateismen har tolkningsföreträde. Demokrati innebär 
inte att majoriteten tvingar sina åsikter på minoriteten. Sann demokrati innebär att det i samhället existerar många 
olika åsikter, sida vid sida, vilka förhoppningsvis befruktar varandra och skapar ett rikare samhälle. Det 
mångkulturella samhället, som vi så gärna talar om, är inte ett samhälle där den materialistiska ateismen har 
tankemonopol. (UNT D3)

Det kan tyckas finnas en inre motsättning i denna artikel, då debattören kommer med följande 

påstående ” Det är sant att religiösa aspekter inte har någon plats inom naturvetenskapen. Genom 

att vetenskapen är begränsad till att studera kausala processer i rum-tiden får den ett visst mått av 

3 Brittisk etolog och evolutionsbiolog.
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objektivitet. Vetenskapens styrka ligger just i denna begränsning. Problem uppstår emellertid när 

man i vetenskapens namn försöker begränsa verkligheten och därmed göra vetenskapen verkligare 

än verkligheten själv”(UNT D3). I denna artikel så tycks det att debattören håller med om vad som 

ska kännetecknar en vetenskap. Men debattören propagerar ändå för intelligent design på grund av 

att intelligent design på något sätt ändå gör anspråk på att visa hela sanningen. Genom att hela 

sanningen visas så är det ändå en vetenskap. 

En annan replik till föregående debatt artikel nämner att den kommunala skolan har ett sorts 

tankemonopol då den bara visar den ena ursprungsförklaringen. Detta tankemonopol jämförs i 

denna artikel med den totalitära staten. Debattören förordar ”Men varför inte tillåta en saklig 

redovisning av båda dessa ursprungsförklaringar i skolan och låta eleverna, inte minst på högstadie- 

och gymnasienivå, själva få tänka, reflektera och dra slutsatser” (UNT R1). Debattören fortsätter 

”Skolan som ändå ska vara en plats där eleverna bland annat ska lära sig att använda sin intelligens 

och tänka och resonera sakligt” (UNT R1). Debattören menar med detta påstående att eleverna har 

den mognad som krävs för att kunna göra det ställningstagande mellan teoriers värde kontra en 

religiös tro. 

Debattören fortsätter att tala om att ”teologi (läran om Gud) är ett vetenskapligt forskningsområde” 

”Och om undervisningen i naturvetenskap i skolan inte tål det övernaturliga eller närvaron av 

kreationism, då har jag rätt att ifrågasätta kvaliteterna i en sådan undervisning” (UNT R1).

Debattören avslutar med ett uttalande om värde och evolution: 
Vilken människosyn och vilket människovärde kommer utifrån evolutionsteorin? Hur ska man kunna hävda den 
svages rätt i samhället utifrån "det naturliga urvalet", som är ett fundament inom evolutionsteorin? Den starke 
överlever på den svages bekostnad, enligt en evolutionistisk världsbild och världsförklaring. Varifrån kommer 
intelligens och empati? I evolutionsteorin är det slump i stället för intelligens och naturligt urval i stället för 
empati. Är det så att evolutionsteorin öppnar upp för värdenihilism och meningslöshet, där "varje värdeomdöme är 
meningslöst" och att människans behov av mening med och i livet inte kan tillgodoses av denna teori? (UNT R1)

Framför allt de artikel som gav sig hän på att försvara intelligent design genererade en anstormning 

av motartiklar. De diskurser som publicerades efter dessa försökte bevisa motsatsen nämligen att 

intelligent var någon form av humbug. I en debattartikel poängteras att de argument som 

kreationismens förespråkare kommer med är just lika absurda som att det skulle förekomma 

argument om att månen är gjord av ost på astronomi lektionerna. Kulturföreningen Genesis får sig 

också en känga där det sägs att det ”finns ett stort antal lögner och vilseledande material på den 

skapelsetroende föreningen Genesis webbsidor” (UNT D4). Debattörerna till denna artikel svarar 

även på den bild av evolutionen som målats upp i föregående artikel och försöker besvara det som 
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sagts om värdenihilism ”Denna gamla vantolkning av vetenskapliga lagar och principer benämns 

"det naturalistiska felslutet", dvs. föreställningen att människor utifrån vetenskapliga observationer 

och teorier skulle kunna fastlägga riktlinjer om etik. Men vetenskapen, antingen det gäller biologi 

eller sociologi, måste vara tyst i frågor som handlar om värderingar. Dem måste vi människor 

utforma på andra grunder” (UNT D4)

En annan debattör för en diskurs som beskriver intelligent designrörelsen som en maskering för att 

få in religionen i klassrummet att ”göra skapelsetro godtagbar och rumsren” (UNT D6). Intelligent 

design påstås vara en nedtonad variant av den kristna skapelseberättelsen, en sorts medveten 

strategi för att få in ämnet i skolorna. Åter dras paralleller mellan astrologi och intelligent design 

här visar debattören på en TEMO undersökning som frågade lärarstudenter om de tyckte att 

astrologi var ett vetenskapligt ämne. Av dessa lärarstudenter som tillfrågats uppger debattören att ca 

30 procent trodde att astrologi var ett vetenskapligt ämne. Debattören fortsätter ”Det är när eleverna 

råkar ut för en lärare bland de 30 procenten som jag känner oro. Många elever förvägras ju i sådana 

fall insikter som klargör skillnaden mellan naturvetenskap och vidskepelse. Jag tycker faktiskt att 

skolan ska hjälpa eleverna att komma ifrån de värsta formerna av medeltida förvillelser. Precis så är 

det med undervisningen om evolution kontra kreationism” (UNT D6). med dessa ord varnar 

debattören för den godtycklighet som kan finnas hos lärarkåren som kan ge upphov till en bristande 

vetenskaplighet. I denna artikel (UNT D6) hänvisas det också till en privat hemsida 

(http://gluefox.com)som innehas av en av de debattörer som tidigare har debatterat i Upsala nya 

tidning (UNT D3) för intelligent design och kreationism i skolan, denna hemsida vigs till att 

försvara intelligent design och kreationism. 

lDe dikotomier som reses ur Upsala nya tidning

På liknande sätt som den dikotomin som reses ur de diskurser som figurerar i Dagens nyheter kan 

dikotomier från de diskurser som figurerat i Upsala nya tidning. De diskurser som figurerat i Upsala 

nya tidning återger en mer tvåsidig bild av debatten även om den ena sidans diskurser kan ses som 

missgynnad och dess auktoritet en smula grusad. Ändå kan det tyckas lämpligt att positionera dessa 

diskurser i två olika möjlighetsrum. Dessa två möjlighetsrum ger följaktligen upphov till två olika 

dikotomier. I den första dikotomien är det vi som rests, rest ur det möjlighetsrum där diskurser förs 
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som propagerar för evolution i skolan. En sådan dikotomi som siar om framtiden kan se ut på detta 

sätt.

Införandet av intelligent design och kreationism i skolan skulle kunna innebära.

Införande ger Avsaknad ger

Kunskap baserat på dogma Kunskap baserad på vetenskap

Kunskapsrelativism Uppnådda kunskapsmål

Vanföreställningar Vetenskaplig metodik

På liknande sätt skulle som föregående dikotomi kan en dikotomi resas ur det möjlighetsrum där 

diskurser som propagerar för intelligent design och kreationism i skolan placerats.

Införandet av intelligent design i skolan skulle innebära. 

Införande ger  Avsaknad ger 

Ökad valfrihet Dogmatism

Högre sanningsvärde Begränsad verklighet 

Ursprungslära Värdenihilism

Tro Vetenskaplig metod

Jämför man de bägge dikotomierna från de olika möjlighetsrummen kan det sägas att diskurserna 

har en del argument som återkommer från bägge sidornas synsätt. Sådana argument som kan sägas 

likna varandra är bland annat dogman, bägge sidorna använder sig av termen dogmatisk på olika 

sätt. Andra sådana termer som påminner om varandra som används av bägge parter är 

kunskapsrelativism och värdenihilism. 

Det skulle också kunna ses ur dessa dikotomier att den enes högre sanningsvärde är den andres 

vanföreställning.

Biologen

Biologilärarnas föreningstidning biologen har publicerat en debatt mellan kreationister och dess 

motpart. 
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Diskurser ur Biologen

Den första artikeln i Biologen hade titeln ”I huvudet på en kreationist.” signerad Göran Schmidt 

avser att övertyga läsaren att evolutionens mekanismer är så pass komplexa så att de inte bara kan 

ha uppkommit på grund av ren slump. Schmidts diskurs förs med hjälp av analogier till det 

vardagliga. Dessa analogier ska agera ledsagande genom det resonemang som förs med det väldigt 

små mekanismer i och nära cellkärnan som är vitala för att livet ska fungera. En av dessa analogier 

jämför en genduplikation där en gen blir fel använd av cellen och ökar i antal, detta jämförs med en 

analogi med en stereomanual. Stereomanualen blir inte bättre bara för att man kopierar kapitel fem 

i dubbel upplaga hävdar debattören. Han påvisar med andra ord en skillnad mellan kvantitet och 

kvalitet av mutationen. Nästa poäng visar Schmidt att denne inte kan se evolutionen av organismer 

som tappat genetiskt material detta kallas enligt Schmidt devultion. Schmidt har hela tiden en 

väldefinierad tolkning av mikro och makro evolution som han använder sig av i denna diskurs. Som 

jag tolkar Schmidt huvudpoäng är att han motsätter sig evolutionen som blind, istället önskar han 

att evolutionen skulle ses som organismers förmåga att kvalitativt öka och skapa ny information. 

Evolution kan då ses som riktad och fylld av mening av en sorts yttre intelligens. Schmidt efterlyser 

också bevis för evolutionen ”några direkta och empiriskt belagda argument eller "bevis" för detta 

har jag inte sett inom ramen för de cellbiologiska disciplinerna” (BIO 1)

Svar på Schmidts artikel lät inte dröja, svaret signerades Dan Larhammar. I denna artikel går det att 

läsa:
Så snart den biologiska faktamängden inom ett visst område blir överväldigande blundar kreationisterna, håller för 
öronen och hoppar till någon annan selekterad observation som de tror tjänar dess syften eller till någon annan 
formalistisk vetenskapsteoretisk invändning som de sedan försvarar med all sin retoriska förmåga(BIO 2) 

Larhammar hänvisar till de analogier som använts tidigare av Schmidt och kallar dessa grovt 

missvisande. Larhammar visar också på de molekylär biologiska funktioner som Schmidt tagit upp 

och förklarar dessa en efter en och påvisar var Schmidt har förstått fel. Larhammar visar bland 

annat på genduplicering och hävdar att det kan finnas en fördel i detta och att organismen kan öka 

antalet av det specifika genduplicerade proteiner. Larhammar fortsätter ”Kreationister kanske 

invänder att min reaktion är ett utslag av vetenskaplig dogmatism” (BIO 2) ”Men när 

ifrågasättandet bottnar i missförstånd är det inte meningsfullt, när kritiken är pseudovetenskaplig 

och vilseledande är den destruktiv genom att den kan förleda oinsatta personer att tro att den är 

berättigad” (BIO 2).
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Schmidt kom med ännu en artikel som ifrågasatte vad som Larhammar skrivit. I denna artikel går 

det igen att läsa om molykylära struktur och hur dessa interagerar, bland annat går det att läsa om 

genduplikation, som Schmidt menar inte ger en kvalitativ skillnad ”även om en större mängd 

genprodukt kan innebära en adaptiv fördel på mikroevolutionär nivå. Däremot kan inte (makro) 

evolutionen i det långa loppet bygga på, principen ”mera av samma””(BIO 3). 

Schmidt kommer med svar angående att hans påståenden skulle vara pseudovetenskapliga 

”Kreationisters evolutionskritik kan med rätta vara pseudovetenskaplig när teologiska spörsmål 

blandas in i diskussionen. Men inte annars” (BIO 3).

Larhammar lät inte det hela bero utan svarade raskt på denna artikel som innehöll en bevisbörda 

över den molekylär genetiska debatten. Schmidt anklagades för att vara kunskapsrelativistisk i sin 

”syn på evolutionen och biologin” (BIO 4). Larhammar kritiserade Schmidt på grund av ”hans brist 

på insikt i biologiska och evolutionära processer och hans okritiska referenser till författare som 

missförstått evolutionen” (BIO 4). I denna artikel ifrågasätter Larhammar även den relevans som 

Schmidt använder sig av termer som mikro- och makroevolution. Larhammar menar att den 

evolution som finns existerar i hela ledet från makro till mikro nivå och att Schmidt mistar sig i att 

separera dessa.

lDe dikotomier som reses ur Biologen

De diskurser som figurerat i Biologen återger även här en mer tvåsidig bild av debatten, precis som 

de diskurser som förekommer i Upsala nya tidning. Även i denna tidskrift har den ena sidans 

diskurser missgynnats och dess auktoritet kan ses som en smula grusad. Ändå kan det tyckas 

lämpligt att positionera dessa diskurser i två olika möjlighetsrum. Dessa möjlighetsrum ger 

följaktligen upphov till två dikotomier. I den första dikotomien är det vi som rests, rest ur det 

möjlighetsrum där diskurser som propagerar för evolution skolan kan positioneras. En sådan 

dikotomi kan se ut på detta sätt. 

Den dikotomin som reses ur det möjlighetsrum som propagerar för evolution i skolan ser ut så här:

Vi De andra

Vetenskapen Psuedovetenskapen

Förståelse Teorier kantade av missförstånd

34



Varpå denna dikotomi reses ur det möjlighetsrum som propagerar för intelligent design och 

kreationism i skolan.

Vi De andra

Alternativ till vetenskapens luckor  Blind tilltro

Avsaknad av bevis Evolution 

Avslutningsvis 

Om resultaten från de olika tidningarna kan det sägas att det finns en konflikt mellan 

naturvetenskapen och andra synsätt som baserats sin sanning på mer eller mindre religiös 

övertygelse. Bägge konflikterande parter får ett visst utrymme i den mediakonstruktion som jag har 

använt mig av. Även om den ena partens diskurser inte alltid kommer fram utan det kan tyckas att 

dess auktoritet blir en smula grusad. 
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Diskussion
I denna del av uppsats vill jag diskutera de olika resultat som kommit från de olika möjlighetsrum 

som konstruerats. Genom att diskurserna i tidningsartiklarna fått begränsa och möjliggöra varandra 

har dessa möjlighetsrum erhållits. Dessa möjlighetsrum har gett upphov till dikotomier som kan ses 

som motsats inlägg som representerar en sorts kärna av diskurserna. Dessa dikotomier vill jag i 

denna del resonera kring.

Under genomförandet av denna uppsats tycker jag mig se att det finns en konflikt mellan 

naturvetenskapen och de som talar för kreationism och intelligent design. Det verkar som att 

spänningen i konflikten kommer till utlopp när det ena lägret försöker breda ut sig i den andres 

läger. När naturvetenskapen och de religiösa övertygelserna hamnar för nära varandras diskurser 

och dessutom försöker att breda ut sig i varandras diskurser uppstår konflikten. Enligt de diskurser 

som figurerat i denna mediakonstruktion är naturvetenskapen och religion är två helt olika sätt att 

se och förstå världen. Religionen och dess religiösa övertygelse kan ses som etiskt grundad, dess 

diskurser ger oss ett sorts guidning om hur vi bör göra. Naturvetenskapen ska inte ge oss etiska 

riktlinjer, den ska istället fokusera på att beskriva världen som den är. Mycket av detta görs och kan 

härledas till empiriska försök, falsifierbara teorier och en vetenskaplig metodik. Det kan tyckas att 

religionen ofta gör anspråk på att förstå sanningen och sanningen kan inkludera den verklighet som 

naturvetskapen tycker sig förstå. För att konflikten ska minimeras måste naturvetenskap och 

religion vara två kategoriskt olika sett att se och möta världen.

I de diskurser som har figurerat i media kan det sägas att det funnits utrymme för bägge 

konflikterande parter även om det enbart funnits ett fåtal diskurser som har gett uttryck för 

alternativ till evolution i biologi undervisningen. Då diskurser som utmanar det evolutionära 

tankesättet har kommit fram till denna mediaarena har dessa diskurser blivit en sorts språngbräda 

för debatt, där helt olika världsbilder utkristalliserats. Den vanligaste diskursen kan sägas komma 

som ett svar på ett hot, då vetenskapen i skolundervisningen fått en utmaning. Hotbilden kan 

komma från en annan debattör som attackerar den svenska biologiundervisningen eller en situation 

som föder liknande diskurs någonstans i världen. Dessa diskurser, dessa svar på hot kan sägas oftast 

komma som ett belysande eller en uppmaning. 
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De diskurser som propagerar för intelligent design och kreationism i den svenska skolan kan ses 

som marginaliserade. Då sådana diskurser dyker upp i denna mediakonstruktion skapar de underlag 

för en stark motoffensiv. Motoffensiven består i denna mediakonstruktion av en diskurs som 

påvisar att intelligent design och kreationism inte har utrymme i skolan. Med anledning av denna 

motoffensiv kan det tyckas att den auktoritet som den diskurs som poängterar intelligent design och 

kreationism i skolan innehar starkt undermineras av den andra sidans diskurser i dessa media 

kanaler. Det vill säga att den diskurs som propagerar för evolution i skolan anser jag breda ut sig 

över den andra sidans diskurs genom att begränsa dess auktoritet. I den mediakonstruktion som 

används i denna uppsats nämns det dock andra kanaler där de som poängterar behovet av intelligent 

design och kreationism i skolan kan visa på sin sak utan att för den skull utmanas i samma grad och 

på så sätt bibehålla sin auktoritet. Bland annat hemsidor kan vara vägar för att för de diskurser som 

propagerar för intelligent design och kreationism i skolan utan att decimera dess auktoritet. 

Hemsidor kan också vara ett verktyg för att kringgå tidningarnas grindvaktande funktioner. 

Dikotomier

De dikotomier som ställts upp, genomfördes för att fastställa kärnan av de diskurser som figurerat i 

denna mediakonstruktion. Dikotomierna från dagens nyheter poängterade endast en vetenskaplig 

hållning och detta möjlighetsrum talade om ett Vi som talade för evolutions undervisning i skolan. 

De diskurser som figurerat i Upsala nya tidning samt tidningen Biologen återgav en mer tvåsidig 

bild. Det fanns dels den evolutionära, vetenskapliga diskursen samt den diskurs som propagerade 

för intelligent design och kreationism i skolan. Med anledning av att det fanns två sidor närvarande 

skapades också två möjlighetsrum för dessa diskurser. Den ena möjlighetrummet konstruerades för 

det Vi som propagerar för klassisk naturvetenskaplig evolutionsundervisning. Det andra 

möjlighetsrummet innefattade det Vi som propagerarade för intelligent design och kreationism i 

skolan. De dikotomier som placeras i det möjlighetsrum talar för evolutionsundervisning kan till 

stor del sägas påminna om varandra i hela den berörda mediakonstruktionen. De diskurser som 

kommer fram kan sägas vara när Vi beskriver oss själva från det möjlighetsrum som poängterar 

vetenskap att Vi arbetar med vetenskaplig metodik och har en föränderlig syn på vår metod. De 

andra har ett dogma inskriven i dess fundament, ett fundament som talar om övernaturlighet och 

gör anspråk på hela sanningen. 

Från det möjlighetsrum som propagerar för evolution kan också framtidsprognoser fås och det 

debatteras om vad ett införande av intelligent design och kreationism i skolan ger. Införandet av 
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kreationism och intelligent design i skolan ger upphov till kunskapsrelativism, trosbekännelse och 

vanföreställningar. Ifrån samma möjlighetsrum poängteras det också att utan intelligent design och 

kreationism i skolan kan vi ägna oss åt en vetenskaplig metodik och lättare att komma upp i de 

kunskapsmål som skolan satt upp för dess elever. 

Utgår vi istället från det möjlighetsrum där diskurser som propagerat för intelligent design och 

kreationism i skolan positioneras så ger dessa diskurser en helt annan bild av framtiden. Dessa 

diskurser som siar i framtiden ger indikationer om att införandet av intelligent design i skolan ger 

ökad valfrihet hos dess elever också ökat sanningsvärde skulle bli en följd av detta införandet. En 

avsaknad av intelligent design från skolan ger upphov till en dogmatisk vetenskaplig världsbild. 

Denna världsbild är begränsad i sin ateism då den gör allt för att hålla det övernaturliga borta så den 

inte kan se sanningen. Denna världsbild ger också upphov till värdenihilism. 

lDogman

Enligt de dikotomier som sammanställts finns det argument som används både av den sida som 

propagerar för evolution samt de som propagerar för intelligent design och kreationism. Ett sådant 

argument som bägge sidor använder sig av är att den andres syn är dogmatisk. Vetenskapen 

använder sig av termen och hänvisar till att första moseboken är skriven och inte kan revideras. På 

samma sätt poängterar de som förespråkar för intelligent design och kreationism att vetenskapen är 

dogmatisk eftersom vetenskapen inte släpper in alternativa hypoteser och på så sätt håller fast i det 

gamla trots att vetenskapen hela tiden ska kunna uppdateras. Det senare användandet av termen 

dogmatisk kan tyckas lite godtyckligt då vetenskapen inte släpper in intelligent design i sitt 

paradigm på grund av att intelligent design inte kan uppvisa en falsifierbar hypotes samt att 

intelligent design utmanar lagar och teorier i paradigmet. Enligt den vetenskapliga diskurs som 

Moore (2003) visar kan inte intelligent design ses som en vetenskap på grund av att intelligent 

design som hypotes innehåller en konflikt med vedertagen vetenskap. Intelligent design kan inte 

heller uppvisa en falsifierbar hypotes, ett annat kriterie för vetenskap. Därav kan intelligent design 

inte ses som en vetenskap inte på grund av att vetenskapen dogmatiskt svartlistat intelligent design 

och dess hypoteser. 
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lKunskapsrelativism och värdenihilism

Två andra argument som påminner om varandra kommer upp från bägge sidor dessa argumentet är 

kunskapsrelativism/värdenihilism. Jag jämställer dessa med avseende på att kunskap kan anses som 

vetenskapens valuta på samma sätt som  värde kan anses som religionens valuta. På detta sätt förs 

diskurser som visar på att inskränkandet i den andres diskurs tär på det som diskursen värderar 

kunskap hos vetenskapen och värde hos religionen. 

Införandet av intelligent design menar de som propagerar för evolution i skolan, skulle kunna bidra 

till kunskapsrelativism, en godtycklighet att de vetenskapliga teoriernas värde hamnar i en sorts ”så 

här tycker jag om det här mentalitet.” Eleverna kan få svårt att se hur vetenskapen fungerar istället 

kan teoriernas värde komma att handla om tycke och smak. Enligt dessa diskurser kan 

kunskapsrelativism också bidra till att skolan som redan har svårt att nå upp till dess kunskapsmål i 

naturvetenskap skulle kunna få ännu svårare att nå upp till dessa mål. Detta resonemang kan tyckas 

liknas av de diskurser som Penock (2002) ger uttryck för när denna talar om elevers bristande 

mognad till att förhålla sig till sådana svåra frågor som kan komma att handla tro och vetande, 

tycke och smak. 

De intelligent design förespråkare som talar om att evolutionen ger upphov till värdenihilism kan 

sägas att vetenskapen inte ska hantera frågor som har en etisk natur. Det ligger inte i vetenskapens 

intresse att lägga fram etiska principer så uttalandet är delvis korrekt. Vetenskapen ger inga etiska 

riktlinjer och kan därmed ses som värdeneutral (Klausen 2006). Uttalandet kan bara ses som delvis 

korrekt då vetenskapen inte heller ska förneka värden. Vetenskapen ska fokusera på det som är och 

religionen på det som bör, konflikten utbryter när dessa två utvidgar sig i varandras diskurser 

(Alvesson och Deetz 2000). Läser man i Upsala nya tidning och den diskurs som uttalat sig om att 

evolutionen föder värdenihilism så uttalar sig denne debattör om evolutionen på detta sätt ”Hur ska 

man kunna hävda den svages rätt i samhället utifrån "det naturliga urvalet", som är ett fundament 

inom evolutionsteorin? Den starke överlever på den svages bekostnad, enligt en evolutionistisk 

världsbild och världsförklaring” (UNT D5). På ungefär samma sätt här som innan så tillskriver 

denne debattör vetenskapen och evolutionen en moral den inte önskar eller förtjänar anser jag. 

lValfrihet

En annan diskurs poängterar valfrihet som ett starkt argument både förespråkare och motståndare 

till evolution använder sig av ett sådant argument. De som förespråkar intelligent design i skolan 
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poängterar ofta att intelligent design behövs för elevens valfrihet, så att eleven själv kan bilda sig en 

egen uppfattning om debatten och konflikten samt även för att eleven ska kunna fundera på hur 

denne förhåller sig till evolutionen. Ett vanligt motargument mot denna diskurs är att det föder 

kunskapsrelativism. Binder (2007) lyfter valfrihet som ett starkt argument för rättfärdigandet av 

intelligent design. Hon säger att situationen i USA gått så långt att det kan ses kostnadseffektivare 

att släppa in intelligent design i skolan än att till varje pris hålla den borta från skolan. Binder 

menar med detta att valfrihet kan nås i skolan genom att genomföra övningar som visar på vad 

intelligent design är och hur intelligent design rörelsen argumenterar. (Binder 2007)

Valfrihetsargumentet spelas också ifrån det möjlighetsrum som propagerar för intelligent design 

och kreationism i skolan på andra sätt. Det finns inom denna mediakonstruktion de debattörer som 

propagerar för intelligent design i skolan som menar att en konfessionell skola inte får finnas och 

att ateismen är en tro, varför är då ateismen den tro som skolan förespråkar? Ateismen har 

tolkningsföreträde framför andra religioner bland annat i ämnet biologi i den icke konfessionella 

skolan. För att göra skolan icke konfessionell kan kristendom komplettera biologiundervisningen 

menar de. Som ett svar på sådana frågor skulle kunna finnas i vad som definierar vetenskap. 

Vetenskapen får den objektivitet den har på grund av att den hanterar världen som den är, inte i 

närvaro av övernaturliga väsen (Hanson 1983).

I det möjlighetsrum som propagerar för vetenskap och evolution kommer det också fram diskurser 

som talar för valfrihet. I dessa diskurser används valfrihet för att visa att skolan måste vara icke 

konfessionell, för att eleven ska kunna nyttja valfrihet av religion. Det innebär enligt dessa 

diskurser att valfrihet av religion bara kan komma av en undervisning helt utan religiösa inslag. 

Detta skulle innebära att kreationismen inte skulle kunna ses som en lämplig teori att komplettera 

evolutionsundervisningen med.

De diskurser som motsätter sig evolutionen inom den analyserade mediakonstruktionen kan tyckas 

förlora ännu mer auktoritet när de stöter på den diskurs som kommer ur vetenskapsvärlden. Det 

argument som decimeras minst kan sägas vara argumentet för valfrihet vilket vissa forskare i USA 

ser som ett starkt argument (Moore et al. 2003)

Från det möjlighetsrum som bejakar vetenskapen i skolan kommer det också andra diskurser som 

bidrar till att ytterliggare decimera de diskurser som propagerar för intelligent design och 
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kreationism i skolan. En sådan diskurs poängterar att de som propagerar för intelligent design och 

kreationism kommer med resonemang om evolutionen som innehåller drag som färgats av 

missförstånd av evolutionen. Sådana missförstånd kan vara att tillskriva evolutionen en moral eller 

att helt enkelt missförstå små delar av de molekylära inslag som kan finnas inom biologi och 

evolution. Dessa missförstånd menar en debattör ifrån detta möjlighetsrum kan leda till att oinsatta 

människor ifrågasätter evolutionen på ett orättfärdigat sätt. Det kan med andra ord leda till att 

människor som inte har engagerat sig i att sätta sig in i och förstå evolutionen kan missta den kritik 

som riktas mot evolutionen som berättigad. 

Annan problematik i denna av media formerad diskurs.

Ett enligt Rosenhouse och Bransch (2006) vanligt problem med hur media hanterar debatten om 

evolution och intelligent design/ kreationism kan sägas vara att de som bevakar debatten har en 

liten vetenskaplig bakgrund och ett stort behov att ge ett ansikte till en teori tex. Darwins evolution. 

Framförallt de diskurser som har för avsikt att tala mot evolutionen kan det sägas att de gärna talar 

om Darwinismen eller Darwins evolution. Vanligt, påstår Rosenhouse och Bransch (2006) är att de 

som attackerar evolutionen benämner evolutionen som Darwinism eller Darwins evolution, 

vanligare än att de som debatterar för evolutionen kallar det för samma sak. I den media scen som 

jag har analyserat förekom det artiklar med avsikt att försvara evolutionen i skolan men skrivet ur 

ett sorts Darwinistiskt perspektiv. Sådan diskurs kan tyckas sig till viss del klumpigt formulerat, det 

kan ligga en viss inneboende risk med ett sådana resonemang. Att tala om Darwinismen eller 

Darwins evolutions teori skulle inte infatta de förändringar av teorin som har skett efter att Darwin 

publicerade Origin of species 1859. En av debattörerna till Dagens nyheters ledare som debatterade 

mot intelligent design i skolan skrev meningen ” Skälet att Darwinismen blivit den dominerande 

vetenskapliga utvecklingsteorien är att den bättre än andra teorier förklarat livets utveckling på 

jorden.” (DN L3). Kan det inte i denna mening tyckas innebo ett dogma? Går det inte tyda 

föregående citat som att det Darwin sa 1859 var skrivet i sten, inte likt den vetenskap som vi 

känner, istället mer likt de drag som kritiseras hos intelligent design? Debattörens näst kommande 

mening följer ”Men nya rön förändra bilden och nya teorier stämma bättre med de fakta vi 

har” (DN L3) Med hjälp av denna mening minskas det dogma från den föregående meningen. Men 

ändå går det och fråga sig fall författaren inte upplever att det har hänt någonting på de 150 år sedan 

Darwin publicerade original texten? Blir det inte av ännu större vikt att när man debatterar i sådana 

frågor att man förankrar sina uttalanden i sitt eget resonemang? Det kan vara så att det bara är ett 
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olyckligt ordval som resulterar i dessa kritiska frågor, men då debattören gör en förlängning av sitt 

uttalande kan det inte då tyckas att Darwinismen inte inrymmer postdarwinistiska 

evolutionsteoretiker? Istället går mänskligheten i ett sorts väntans tider, väntan på att ett sorts 

upplysande i nya rön som ska komma, komma för att förändra hur vi betraktar evolutionen. Istället 

för att se de små förändringarna som kontinuerligt växer fram? 

Det jag vill komma fram till i resonemanget ovan är att det kan vara av stor vikt för de diskurser 

som avser försvara evolutionen, att den diskurs som debattören vill lyfta saknar inre konflikter och 

har en god anknytning till det den vill försvara, i det här fallet vetenskapen. Om debattören hade en 

god anknytning till vetenskapen skulle kanske flera av diskursens inre konflikter kunnat undgås och 

diskursen skulle kunna tillskrivas en högre grad av auktoritet.

Konstruktionen av ”den goda biologiundervisningen”

Genom att de diskurser som propagerar för intelligent design och kreationism i skolan förlorat stora 

delar av sin auktoritet kan frågor om konstruktionen av den ”goda biologiundervisningen” resas. 

Den ”goda biologiundervisningen” kan anses komma från det möjlighetsrum som propagerar för 

evolution och vetenskap i skolan. Detta innebär att Vi är det Vi som vill ha vetenskaplig metodik i 

skolan och Vi tror empiriska testbara metoder med teorier som kan falsifieras enligt vetenskapen. 

De andra är De som har en dogmatisk teori med inslag av det övernaturliga, som har anspråk på 

hela sanningen. Om det skulle införas intelligent design och kreationism i skolan skulle det 

innebära kunskapsrelativism och vanföreställningar i undervisningen. 

Bakomliggande krafter

De kan tyckas finnas bakomliggande organisationer som står bakom de opinionsbildande artiklarna. 

De debattörer som visar diskurser för intelligent design och kreationism i skolan i Upsala nya 

tidnings debatt sidor har bägge en koppling till livets ord. Den ena av dessa krönikörer har en 

koppling till kulturföreningen Genesis, samt en egen hemsida som verkar som ett forum för att 

bevisa att evolutionen inte kan existera blint (http://gluefox.com/). Den andre av dessa krönikörer 

har en koppling till ett nystartat apologetikcenter vid namn Inspirationskällan som enligt deras 

hemsida arbetar med att försvara den kristna synen i samhället samt att motverka kristofobi 

(http://inspirationskallan.nu/content/view/60/15/). Av de artiklar som debatterar mot intelligent 

design har de flesta uppgett att de har en koppling till olika svenska universitet. Också en viss men 
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tydlig koppling till föreningen humanisterna kan ses. Föreningen humanisterna är en förening som 

enligt deras hemsida verkar för etik utan religion som kallas humanism (www.humanisterna.se) . 

Även om man tittar på de debatterande parter i tidningen Biologen kan det ses en koppling till 

Genesis för den part som debatterar för kreationism samt en koppling till Uppsala universitet hos 

den som debatterar mot kreationism. På Genesis hemsida (www.genesis.nu) går det att läsa artiklar 

från den debatt som publicerats i tidningen Biologen, det går också att läsa artiklar Schmidt påstås 

fått refuserade av tidningen Biologen, på så sätt har Schmidt kunnat kringgå de grindvaktande 

funktioner som tidningen innehar. 

En av de som publicerat diskurser som propagerar intelligent design och kreatioism i Upsala nya 

tidning innehar även en hemsida som refereras till i tidningen. På denna hemsida 

(http://gluefox.com/) går det inte bara och läsa om de bevis som existerar för intelligent design det 

går också att följa de artiklar som denne debattör bidragit med i Upsala nya tidning. På denna 

hemsida går det även läsa de debatt inlägg som inte Upsala nya tidning har publicerat. Att Upsala 

nya tidning och Biologen inte publicerat dessa artiklar kan vara tecken på att den 

grindvaktsfunktion som dessa tidningar besitter fungerar och är aktiva. 

Avslutande reflektion

De diskurser som finns i den analyserade mediakonstruktion kan antagligen inte ses som ensamt 

bidragande till att ett flertal elever vid den skola som jag genomförde min verksamhets förlagda del 

av utbildning skulle ha motsatt sig evolutionen. De diskurser som föds i denna mediakonstruktion 

kan anses missgynna de diskurser som propagerar för intelligent design och kreationism genom att 

ta bort den auktoritet dessa innehar. Så igen frågar jag mig vilka diskurser har dessa elever 

exponerats för som har visat på så stark auktoritet att dessa elever har börjat ifrågasätta 

evolutionen? Jag drar mig till minnes de andra kanaler som nämns i denna mediakonstruktion, 

andra kanaler där budskapet som motsätter sig evolution kan nå ut utan att decimera dess auktoritet. 

Dessa andra kanaler är i hög grad privata och organisationsbundna hemsidor som har i avsikt att 

vissa den debatt över den konflikt som existerar. På dessa hemsidor går det att se delar av den 

debatt som återgetts i denna uppsats men också den starka bevisbörda som existerar för att 

intelligent design är en vetenskap. På två av dessa hemsidor går det även att läsa artiklar som inte 

publicerats av tidningar på så sätt har tidningarnas grindvakts funktioner satts ur spel. Genom dessa 

kanaler finns det en stor makt genom att de själva drar sina egna gränser och ramar på så sätt blir 
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inte de diskurser som publiceras inom dessa ramar utsatta för den kritik som decimerar dess 

auktoritet. Jag frågar mig om inte dessa hemsidor besitter den makt som kan bidra till 

opinionsbildande? Kan inte dessa elever exponerats kring någon av dessa kanaler och på så sätt fått 

sin uppfattning om evolutionen?
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